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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Проблема підвищення технологічної конкуренто�

спроможності визнається однією із найбільш важливих в
теорії і практиці економічної науки. Важливого значення
вона набула для промислових підприємств України, що зму�
шені працювати в умовах жорсткої конкурентної боротьби
і обмеженості ресурсів як фінансових, так і кадрових, орган�
ізаційних та техніко�технологічних.

Прийнято вважати, що конкурентоспроможність краї�
ни формується як сукупність конкурентоспроможності її
товарів, підприємств і регіонів. У сучасному економічному
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У статті обгрунтовано концептуальні підходи до управління технологічною конкурентоспроможні8

стю підприємства реального сектору економіки. Досліджено теоретичне підгрунтя для формування стра8

тегічних орієнтирів з метою підвищення рівня технологічної конкурентоспроможності підприємств. Ви8

значено, що підприємство повинно мати потенціал для розроблення інновацій, навчання персоналу та

вдосконалення впроваджуваної технології. У статті акцентовано увагу на тому, що адаптація нової тех8

ніки має відбуватися на основі наявної техніко8технологічної бази підприємства, і це потребує відпові8

дних удосконалень, породжує технічні та творчі проблеми. Виокремлено основні функції управління тех8

нологічною конкурентоспроможністю. Доведено, що управління технологічною конкурентоспроможні8

стю промислового підприємства слід комплексно спрямовувати на його правове, фінансове, інформа8

ційне, мотиваційне забезпечення процесу стратегічного розвитку. Запропоновано модель концепції стра8

тегічного управління технологічною конкурентоспроможністю підприємств.

In the article the conceptual approaches to the management of the technological competitiveness of the real

economy sector enterprise. It was investigated the theoretical basis for the formation of strategic guidelines to

enhance the technological competitiveness of enterprises. It was determined that the company should have the

develop innovation, staff training and improvement of currently applied technology potential. The article

emphasis on the fact that the adaptation of new technology should be based on existing technical and

technological base of the company, and this requires appropriate modifications, generates technical and creative

problems. The basic functions of technological competitiveness are pointed out. It was proved that management

of industrial enterprises technological competitiveness should be comprehensively directed to its legal, financial,

informational, motivational ensuring of strategic development the process. The model of enterprises technological

competitiveness strategic management concept was proposed.
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укладі, конкурентоспроможність товарів і підприємств фор�
мується на рівні, що характеризується формуванням кон�
курентних переваг, особливо технологічних. Саме еко�
номічні відносини мікрорівня створюють передумови для
формування структури національного господарства, госпо�
дарської поведінки, спеціалізації країни на виробництві тих
та інших продуктів і послуг. Тут відбувається нагромаджен�
ня факторів формування конкурентоспроможності з мак�
ро� і мезорівня.

Розвиток технологічної конкуренції призвів до проце�
су міжнародної і міжрегіональної економічної інтеграції, що
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заснована на нових можливостях, науково�технічній рево�
люції. Такі зміни можна охарактеризувати, як підвищення
комерційної й виробничої операційної мобільності фірм, що
працюють у різних країнах. Цей процес стимулюється ско�
роченням видатків на транспортні й особливо на інфор�
маційні послуги, розвитком комунікацій і інформаційних ме�
реж, що дозволило фірмам розміщати виробництво в інших
країнах, зберігаючи при цьому над ним необхідний конт�
роль. Сучасні інформаційні технології, знизивши потребу у
фізичних контактах виробників і споживачів, привели до по�
яви нових, дистанційних видів послуг, які стали звичайни�
ми об'єктами торгівлі на міжнародних ринках: від підготов�
ки програмного забезпечення до продажу авіаквитків.

Вирішення проблеми низької технологічної конкурен�
тоспроможності промислових підприємств України актуа�
лізує питання побудови системи стратегічних орієнтирів, що
покликана комплексно та цілеспрямовано покращити ста�
новище, що склалося.

У вітчизняних економічних дослідженнях проблеми
формування конкурентних переваг підприємств, підвищен�

ня ефективності управління конкурентос�
проможністю виробничо�економічних си�
стем відповідно до фахової спеціалізації
досліджують такі вчені: Г.В. Рачинська, Л.І.
Федулова, А.Є. Воронкова та інші науковці
[1—3].

МЕТА СТАТТІ
Метою даної статті є обгрунтування

концептуальних підходів до управління
технологічною конкурентоспроможністю
підприємств.

ВИКЛАД МАТЕРІАЛУ
Процес визначення і впорядкування

стратегічних пріоритетів технологічного
розвитку підприємства закономірно обме�
жений так званими "технологічними рам�
ковими умовами" [4, с. 227].

По�перше, слід враховувати перерив�
частість технологічного розвитку та ди�
наміку зміни технологій. Технологічний
розвиток є циклічним явищем, що харак�
теризується нестабільністю та, як на�
слідок, важко прогнозованим й підвище�
ним ризиком. Життєвий цикл новітніх
технологій є коротким, а старіння досить
стрімким.

По�друге, досить динамічно відбува�
ються процеси злиття і поглинання тради�
ційно відокремлених технологічних сфер.
Техніка різноманітного призначення вико�
ристовується комплексно в межах одного

укрупненого технологічного циклу задля створення інтег�
рованого виробництва.

По�третє, зростає складність технологій, зумовлена
злиттям підприємств різних сфер діяльності, збільшенням
кількості використовуваних нововведень.

Крім того, для кожного конкретного підприємства діє
ряд умов, які визначають його потенційні можливості у тех�
нологічному розвитку [1, с. 280—281]: технологічна специф�
іка підприємства, ступінь інтенсивності технологічного роз�
витку сфери діяльності, економічні чинники, технологічні
можливості, ринкова стратегія підприємства і його техно�
логічна культура.

Технологічна специфіка підприємства визначається че�
рез такі параметри: ступінь інтегрованості технологічного
процесу, можливість вносити до нього зміни, запроваджу�
ючи технологічні інновації.

Про ступінь інтенсивності технологічного розвитку га�
лузі свідчить частота, швидкість упровадження інновацій,
визначальні особливості ринку (його місткість і перспекти�
ви щодо нинішньої продукції); вік підприємства чи галузі

визначає мотивацію їх до технологічних
інновацій, використання патентів, забезпе�
чення динамізму наукових досліджень
тощо.

Економічні чинники, до яких передусім
належать: фінансовий стан підприємств
промисловості, ціни на ресурси, посилення
конкурентної боротьби (зокрема, встанов�
лення демпінгових цін), рівень концентрації
галузі, нелегальна величина інвестицій у
промисловість, структура собівартості (ма�
теріаломісткість) виробництва продукції,
захищеність інтелектуальної власності
підприємств, митно�тарифне та податкове
регулювання.

Підприємство повинно мати потенціал
для розроблення інновацій, навчання персо�
налу та вдосконалення впроваджуваної тех�
нології. Адаптація нової техніки має відбу�
ватися на основі наявної техніко�техноло�
гічної бази підприємства, що також потре�
бує відповідних удосконалень, породжує
технічні та творчі проблеми.

Своєрідним обмежуючим фактором уп�
равління технологічною конкуренто�
спроможністю є загальна ринкова страте�
гія підприємства. Захисна стратегія чи екс�
пансія — важливі управлінські рішення
стратегічного характеру. За сучасних умов

Рис. 1. Функціональна графічна модель управління технологічною
конкурентоспроможністю
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Рис. 2. Процес розробки стратегії технологічної конкурентоспроможності
підприємства

Джерело: адаптовано автором за [2, с. 677].
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неможливо реалізувати стратегічний менеджмент на
підприємстві, оминаючи проблему технологічного розвит�
ку та відповідних інструментів його здійснення, тому варто
розуміти, що в системі стратегічного управління стратегія
конкурентоспроможності є одним із найважливіших на�
прямів загальної стратегії, тобто вони співвідносяться як
частина і ціле.

Технологічна культура — це сприйнятливість до техно�
логічних інновацій та технологічного розвитку підприєм�
ства, яка залежить від мотивації та професійних і психоло�
гічних якостей найвищого керівництва, менеджерів та пер�
соналу підприємства. Якщо амбіційні завдання у сфері тех�
нологічного розвитку не будуть ставитися чи реалізовува�
тися, технологічний потенціал підприємства просто не буде
реалізований.

На процес управління технологічним розвитком
підприємств впливають також обмеження інформаційної
сфери: наявність сучасного інформаційного забезпечен�
ня, баз даних, знання інжинірингових методик (або мож�

ливість отримання цих послуг), що створюють передумо�
ви системного підходу до визначення та безперервного
моніторингу технологічного стану й можливостей
підприємства, моделювання розвитку його технологічної
бази. Інформатизація сприятиме високій ефективності
управління технологічним розвитком підприємства, рац�
іональній організації виробництва, підвищенню якості
продукції.

Управління технологічною конкурентоспроможністю
промислового підприємства є процесом цілеспрямованого
впливу на її рівень, що графічно можна представити у тако�
му вигляді (рис. 1).

Основними функціями управління технологічною кон�
курентоспроможністю підприємств є такі:

1) оперативне і стратегічне планування підвищення кон�
курентоспроможності технологічної продукції;

2) організація і координація управління;
3) контроль забезпечення підвищення технологічної

конкурентоспроможності;

Рис. 3. Концепція стратегічного управління технологічною конкурентоспроможністю підприємства

Джерело: розроблено автором на основі [3].
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4) оцінка рівня конкурентоспроможності продукції і
інших кластерів.

Стратегія технологічної конкурентоспроможності про�
мислового підприємства є загальним довгостроковим пла�
ном заходів, що реалізовуються з метою здобуття першості
на ринку завдяки використанню технологічних нововведень.

Врахування вказаних умов є необхідним в процесі роз�
роблення стратегії технологічної конкурентоспроможності
промислового підприємства (рис. 2).

Процес розробки стратегії конкурентоспроможності є по�
слідовною зміною стадій, якісно нових форм її прояву, де ко�
жен із етапів має важливе значення у процесі управління тех�
нологічною конкурентоспроможністю. Цей процес розпочи�
нається із формулювання технологічної місії — визначення го�
ловної ідеї, філософії підприємства стосовно ролі технологі�
чної складової у забезпеченні його конкурентоспроможності.

Разом з визначенням науково�технічних пріоритетів на
рівні підприємств потрібне визначення їх пріоритетів у стра�
тегії розвитку економічної системи [5]:

1) політика в сфері науки і технології, заснована на ви�
борі відповідних пріоритетів, може будуватися або усвідом�
лено, використовуючи спеціальні механізми і процедури, або
не усвідомлено, але тоді пріоритети не вибираються, а фак�
тично складаються як результати децентралізованих рішень,
що приймаються, передусім, на низовому рівні;

2) вибір науково�технічних пріоритетів може бути вар�
іантним, але не безмежно, тобто повинен існувати деякий
мінімум пріоритетів, який дозволить сформувати інновац�
ійну сукупність техніки і технологій, що має певну критич�
ну масу, яка перетворює діюче виробництво;

3) розширення системи пріоритетів за рахунок включен�
ня в неї нових напрямів науково�технічного розвитку, що
веде до поширення їх на усю сукупність рішень економіч�
них і соціальних завдань;

4) вибір науково�технічних пріоритетів повинен спира�
тися на відтворювальний принцип, пов'язаний з логікою роз�
витку виробничих сил, людини, праці, знарядь праці, техні�
чних систем, технологій, матеріалів енергетики;

5) сформований перелік науково�технічних пріоритетів
повинен носити деталізований характер, причому рівень де�
талізації має бути таким, щоб ясно показувати, що в тій або
іншій сфері є пріоритетним, а що таким не є.

Стан розвитку економіки країни є досить вагомим фак�
тором, що слід враховувати також на етапі визначення аль�
тернатив і вибору варіантів стратегії. Саме тому, доцільною
є адаптація цілей технологічного прогнозування до вимог
стратегічного управління на макрорівні [2, с. 679]. Так, ціля�
ми прогнозування технологічної конкурентоспроможності
промислових підприємств вважаємо:

— дослідження потенційних технологічних можливос�
тей для здійснення капіталовкладень у створення конкурен�
тних технологічних переваг(зокрема, визначення базису
перспективних для підприємства технологій);

— переорієнтація системи досліджень та інноваційної
діяльності (у разі, якщо зроблено висновок, що досліджен�
ня і розробки та інноваційна система не відповідають стра�
тегічним цілям технологічної конкурентоспроможності);

— створення комунікаційної платформи — введення як
діючих осіб у стратегічну дискусію представників бізнесу,
науки, громадськості і соціальних груп (використання пе�
редбачення як інструмента для зайнятих у формуванні нау�
кової та інноваційної політики);

— створення нових мереж і зв'язків між технологічни�
ми галузями, секторами і ринками або навколо конкретних
проблем.

Управління технологічною конкурентоспроможністю
промислового підприємства слід комплексно спрямовува�
ти на його правове, фінансове, інформаційне, мотиваційне
забезпечення процесу стратегічного управління. Тому, з ме�
тою розширення сформованих теоретичних підходів, доц�
ільно запропонувати концепцію стратегічного управління
технологічною конкурентоспроможністю промислового
підприємства, що обгрунтовує зв'язки в системі "потенці�
ал�розвиток�конкурентоспроможність", дозволяє ефектив�
но обирати об'єкти і методи управлінського впливу на кон�
курентоспроможність підприємства з метою забезпечення
його стійкого цілеспрямованого розвитку.

Модель концепції стратегічного управління технологі�
чною конкурентоспроможністю підприємств наведена на
рисунку 3.

Особливу увагу в концепції стратегічного управління
технологічною конкурентоспроможністю підприємства вар�

то приділити діагностиці її рівня підприємства. Діагности�
ку визначаємо як управлінську діяльність, що має на меті
встановлення рівня технологічної конкурентоспроможності
підприємства, виявлення проблем та недоліків її формуван�
ня та розвитку, розробку ефективних способів усунення
проблем. Деякі дослідники [2] пропонують використовува�
ти в якості інструмента діагностики технологічний аудит,
результатом якого є оцінка здатності сформулювати стра�
тегічний план технологічного розвитку. Завдання техноло�
гічного аудиту — оцінити ефективність використання на
цьому підприємстві технологій як засобу технологічної кон�
курентоспроможності. Технологічний аудит передбачає
участь у його проведенні як вищої керівної ланки, так і пер�
соналу, що має відношення до технологічного стану підприє�
мства. Цей процес обов'язково повинен включати розроб�
лення механізмів оцінки реального рівня технологічного
розвитку підприємства та виявлення технологічних потреб.
Остаточний підсумок технологічного аудиту — це оцінка
реального рівня технологічної конкурентоспроможності
підприємства, що відбиває здатність його використовувати
свій технологічний потенціал як засіб для досягнення стра�
тегічних цілей.

ВИСНОВКИ
Отже, в ході дослідження обгрунтовано потребу в удос�

коналенні концепції стратегічного управління технологіч�
ною конкурентоспроможністю підприємства, сформульо�
вано стратегічні орієнтири управління ним. Автором зап�
ропоновано концептуальну схему управління технологіч�
ною конкурентоспроможністю підприємства машинобуду�
вання. У зв'язку з цим, залишається актуальною проблема
розробки управлінських технологій в сфері виробничої та
інноваційної співпраці підприємств, дослідження механізмів
її впливу на рівень технологічної конкурентоспроможності
учасників такої співпраці.
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